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שליחות ושליחים יקרים,

ברוכים הבאים לצפון אמריקה!

מטרת החוברת שלפניכם הינה לסייע לכם במהלך שליחותכם בצפון אמריקה. 

הנכם פועלים במסלול שליחות מיוחד – שליחות הוראה! בעוד שהמחלקה לחינוך בהסתדרות הציונית 

ויחסי  עצמם  הספר  בתי  ידי  על  מועסקים  הנכם  וההכשרה,  המיון  לתהליכי  שדאגה  זו  היא  העולמית 

העובד- מעביד הם מולם. 

עם זאת, אנו כאן כדי לייעץ וללוות עם תחילת השליחות ובמהלכה ולאפשר לכם למלא את שליחותכם 

על הצד הטוב ביותר. 

אתם אלה שמגיעים לתלמידים באופן בלתי אמצעי בחינוך הפורמלי ומביאים את ישראל לכיתות, אתם 

הגשר החי בין התלמידים ומשפחותיהם לבין מדינת ישראל. זאת באמצעות לימודי העברית )והיהדות( 

ונותנים להם כלים, אמצעים ומהות לזהות ולתרבות ציונית.  

אתם פועלים קודם כל כמורות ומורים, המטרה הראשונה הינה לימוד והקניית העברית. העברית כמטרה 

וככלי, כמחברת את עם ישראל. על כך תוכלו להוסיף בכיתה ולפעמים גם מחוצה לה את הסיפור הישראלי 

ובכך להוסיף משמעות נוספת לשיעור של התלמידים ומקום נוסף ומיידי בו הם פוגשים את ישראל. 

אנו מעודדים אתכם לקחת חלק בפעילויות בתי הספר ובקהילות בהן אתם נמצאים, לעבוד לצד צוות 

המורים בכלל והמורים לעברית בפרט, ולעבוד ביחד עם שליחות ושליחים אחרים, ש"ש ובנות שירות 

לאומי. 

הכירו את הקהילה, את בתי הכנסת והארגונים השונים באזור וקחו חלק בחיי היומיום, זה יהפוך את 

השהות להרבה יותר נעימה ומעניינת. 
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בהסתדרות  מצטבר  וידע  קודמים  שליחים  של  מצטבר  ניסיון  סמך  על  שנכתבה  זו,  חוברת  באמצעות 

הציונית העולמית, ננסה לעזור לכם להיערך לקראת השליחות, תוך הבנה שמדובר בשינוי ובצעד משמעותי 

לכם ולבני משפחותיכם, הדורש הכנה מנטלית ולוגיסטית, מחקר מצדכם והיערכות מקדימה. 

היציאה  לפני  רגע  ביה"ס,  מול  למו"מ  דגשים  הבאים:  בנושאים  פירוט  למצוא  תוכלו  החוברת  בהמשך 

לשליחות, התנהלות מול משרד החינוך, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מה צריך לעשות כשמגיעים, הערכות 

לוגיסטית ועוד. 

חשוב שתכינו עצמכם לפער התרבויות כך שתוכלו לצמצמו למינימום וכן לתאם ציפיות מבעוד מועד. 

שימו לב שמדובר במסמך המלצות בלבד, אשר הולך וגדל לאורך השנים עם תרומתם של שליחים נוספים 

והפניית תשומת ליבנו לעוד ועוד נושאים. נשמח לקבל גם את ההארות, הערות והדגשים שלכם בהמשך 

הדרך. 

אנו ממליצים לכם לשאול את כל השאלות אשר מופיעות כאן, ומעבר לזה, לחשוב על השאלות שאינן 

מופיעות ויכולות לענות על הצרכים השונים של כל אחת ואחד מכם. 

באיחולים לשליחות פורייה,

רותם, הילה וצוות יחידת שליחות ההוראה והמחלקה לחינוך

ההסתדרות הציונית העולמית 

רותם יהושע הילה דרכלר      

מנהלת יחידת שליחות ההוראה נציגת המחלקה לחינוך בצפון אמריקה  
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לפני היציאה לשליחות
מזל טוב! חתמתם חוזה וההתרגשות בשיאה. עכשיו צריך להתחיל להתכונן. גם בארץ וגם במדינה אליה 

תגיעו. 

קליטה אישית ומשפחתית טובה היא תנאי הכרחי להצלחה. היא תאפשר לכם להתפנות לעבודה שלשמה 

באתם. לפיכך יש להקדיש לה את הזמן המתאים. אנו יודעים שלא תמיד זה מתאפשר ולכן רצוי לעשות 

את כל ההכנות הניתנות עוד מהארץ. 

כמו כן חשוב לוודא מול ביה"ס אם יש מישהו מטעמו שיוכל לשמש כ"איש קשר" אשר "ייקח אתכם ביד" 

ויפגיש אתכם עם כל פרטי היומיום הקטנים והשגרתיים. הוא גם יוכל לספק לכם מידע חשוב שיסייע 

מורה,  היהדות,  או  לימודי העברית  על  וותיק, אחראי  להיות שליח  יכול  זה  לכם בצעדיכם הראשונים. 

הורה או מנהל ביה"ס עצמו. בקשו לדבר עם שליחים שסיימו את שליחותם בביה"ס או שליחים וותיקים 

בביה"ס או באזור שיוכלו גם כן לתרום מהידע שלהם ולתת רקע והדרכה.

מומלץ להיערך מראש לגבי:

כספים – וודאו כי אתם מגיעים עם מספיק כסף מהארץ עבור התקופה הראשונה –  	

מקום לשהות, כספי ביטחון עבור דירה, קניות ראשונות וכד'

הגעה לשדה התעופה – לבדוק האם יש מישהו שיכול לאסוף אתכם או להבין איזו  	

תחבורה ניתן לקחת משדה התעופה

לוודא שיש דירה/ מלון/ משפחה מארחת לימים הראשונים עד למציאה וכניסה לדירה 	

ישנם בתי ספר שיכולים לעזור בכך, לפעמים בתי הספר מחזיקים דירות  	

עבור השליחים וזה מקוזז עם השכר

חיפוש דירה כבר מהארץ באמצעות האינטרנט, בדיקה מול שליחים שחוזרים  	

וכד' 

לבדוק איפה כדאי לגור )קהילה יהודית באזור, אזור בטוח, קירבה לביה"ס,  	

עלויות( 

רוב בעלי הדירות דורשים קרדיט סקור )שיטת דירוג האשראי האמריקאית(  	
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+ דיפוזיט )צ'ק ביטחון(, היו ערוכים לכך מול ביה"ס )כרגע אין לכם קרדיט 

תוכלו  להוצאות  בו  ותשתמשו  אשראי  כרטיס  שתוציאו  לאחר  אך  סקור, 

להתחיל לבנות אותו. התעייצו עם בנקאי בעניין(

הדירה צריכה לעמוד בכללי הביטחון ולהיות מאושרת ע"י הקב"ט באזורכם 	

במידה ויש צורך ברכב  	

לבדוק האם ביה"ס מעמיד לרשותכם רכב  	

בהתאם, לבקש שישכרו רכב עבורכם לימים הראשונים 	

רכב משומש/ חדש בדרך כלל אין בעיה לקנות ללא קרדיט )משלמים במזומן( 	

ליסינג - מצריך חתימה משותפת של מישהו בעל קרדיט מספק. לבדוק האם  	

בית הספר יכול לחתום? שימו לב שליסינג הינו התחייבות למינימום שנתיים

להצטייד  	 יש  ולכן  הישראלי  הנהיגה  רישיון  את  מקבלות  לא  המדינות  רוב 

במסמך בינלאומי שאותו ניתן להשיג במ.מ.ס.י. או חנויות אופטיקה מקומיות 

תמורת 16-20 ₪

יש  	 רכב,  ועל השכרת  חוזה שכירות  על  לחתימה  דורשים ערבים  ערבות – בארה"ב 

לוודא שמישהו מטעם ביה"ס יעשה זאת עבורכם עם הגעתכם

בדיקת בתי ספר ומסגרות לילדים, אפשרויות עבודה לבן/ בת הזוג 	

בריאות  	

ביטוח רפואי – וודאו כי ביה"ס דואג לביטוח שרלוונטי לכם ודאגו להשלמה  	

של ביטוח רפואי או ביטוח נסיעות כבר מהארץ

ילדים  	 של  במקרה  במיוחד  חשוב  החיסונים,  פנקסי  את  עמכם  הביאו 

שנכנסים לגן

היעד.  	 לארץ  הגעה  טרם  )שחפת(  מנטו  בדיקת  דורשים  הספר  מבתי  חלק 

ניתן להיבדק במלש"ח. אם לא הספקתם אפשר להיבדק ברשתות הפרמסי 

השונות )CVC לדוגמא(

לחודש הראשון בלבד  	 לכל המשפחה  ומטען  תיירותי בריאות  ביטוח  מומלץ לעשות 

)טרם תחילת העבודה עצמה(
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עשו  	 מאוד.  יקר  דבר  זה  משלוח  שעלות  בחשבון  קחו  הכרחיים:  דברים  של  משלוח 

סקר בין החברות השונות. הפערים בין החברות יכולים להיות גדולים. כדי לא לשלם 

מכס חשוב שערך המטען לא יעלה על 2,000 $ ולרשום בפירוט המטען שהפריטים 

משומשים. 

בד"כ עלות מזוודה נוספת הינה 60 – 100 $ וזה יותר משתלם מחבילה )כאשר מזמינים  	

מראש(. 

דאגו להפנות את הדואר והחשבונות למישהו שאתם סומכים עליו בארץ 	

השאירו ייפוי כוח נוטריוני למישהו בארץ 	

אם מכרתם את המכונית לא לשכוח לבטל את המינוי לכביש 6 ולמנהרות הכרמל 	

קחו אתכם מספר מתאמים לשקעים בארה"ב עבור המטענים של המחשב והטלפונים  	

הניידים

רכשו מדבקות עם אותיות עברית למקלדת של המחשב  	

עוד בארץ עליכם להסדיר את הנושאים הבאים:

וודאו כי תוקף הדרכון של כל בני המשפחה הינו לחצי שנה לפחות 	

	 DS לבני המשפחה הכוללות מדבקה בדרכון עצמו ומסמך נלווה J1 וJ2 הוצאת ויזת

עדכון משרד החינוך והגשת בקשה לחל"ת 	

הסדרת מעמדכם מול מוסדות שונים בארץ ונותני שירותים 	

הוצאת ויזות וקניית כרטיסי טיסה
מצ"ב מסמך המפרט אודות התהליך של הוצאת הויזה בארץ והפעלתה עם הגעתכם ליעד.

ככלל על פי ההסכמים של ההסתדרות הציונית עם הרשויות בארה"ב, השליחים יוצאים על ויזה 1J )ויזה 

להחלפת מבקרים(. אשרה זו מאפשרת לכם לעבוד באופן חוקי. הילדים או הנלווים שאינם שליחים יקבלו 

 .2J ויזה

אם עדיין לא עשיתם זאת, שימו לב לעדכן בתאריך ההגעה שלכם לארץ היעד.
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התנהלות מול משרד החינוך 
** שימו לב זה המידע שקיבלנו ממשרד החינוך אין לנו אחריות עליו במידה ומשהו ממנו אינו מדויק 

או שבמשרד שינו את הנהלים.

בקשת חל"ת
בטרם היציאה לשליחות יש להגיש בקשה לחל"ת )חופשה ללא תשלום( לגורם המעסיק במשרד החינוך.

את הבקשה ניתן הגיש עד ה-31 במרץ באמצעות אתר האינטרנט. במידה וחתימת החוזה נערכה אחרי 

מועד זה את הבקשה ניתן למסור בטופס ידני למשרדי כ"א בהוראה של המחוז בו אתם עובדים. 

לצורך הגשת הבקשה יש לוודא כי ברשותכם מכתב אישור שליחות מההסתדרות הציונית העולמית. את 

המכתב תקבלו ממלכי דן ימני )MalkaD@wzo.org.il(, שימו לב כי מכתב זה תקף לשנתיים.

חשוב לזכור! בקשה לחל"ת יש לחדש מדי שנה. ניתן לבקש חל"ת עד 3 שנים ברצף. במידה ומבקשים 

להמשיך לשנת שליחות רביעית יהיה צורך להגיש בקשה מיוחדת. 

לפני סיום השליחות יש לעדכן על חזרתכם לעבודה בשנת הלימודים הבאה עד ה-30 במרץ. 

דאגו למכתב מבית הספר בו עבדתם בשליחות המאשר שעבדתם בהוראה. את המכתב יש להגיש לכ"א 

בהוראה עם שובכם וזאת על מנת ששנות השליחות יחושבו לכם כשנות וותק למשכורת. שנות השליחות 

נחשבות לוותק לצורכי שכר בלבד אך לא לצורכי פנסיה. את הזכויות לפנסיה יש לרכוש ממשרד החינוך. 

הקפידו להגיש ולקבל את כל האישורים בזמן, אחרת תאבדו את זכויותיכם ומקום העבודה לא יישמר 

לכם. 

רכישת זכויות גמלה
לאחר קבלת אישור על יציאה לחל"ת יש לגשת לגזברות המחוז בו אתם עובדים ביחד עם אישור החל"ת 

ואישור היציאה לשליחות מהצ"ע ולהגיש בקשה לרכישת זכויות הגמלה. בכך תבטיחו לעצמכם ששנות 

השליחות יחשבו גם לפנסיה. תהליך זה ניתן לבצע גם אחרי החזרה משליחות, אך מומלץ לא לחכות.
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קרן השתלמות  
לאחר קבלת אישור על יציאה לחל"ת יש לפנות לקרן ההשתלמות ולבקש הקפאת מצב. ניתן לעשות זאת 

לוודא שקיבלתם בחזרה  יש  מייל בצירוף האישור שקיבלתם על החל"ת.  ידי שליחת  על  או  טלפונית 

אישור כתוב. 

עדכון ביטוח לאומי
יש לגשת לסניף ביטוח לאומי מצוידים במכתב שקיבלתם ממלכי המעיד על כך שאתם יוצאים לשליחות. 

כל עוד אתם שוהים בחו"ל ואין מעסיק ישראלי המשלם עבורכם מיסים בארץ, תדרשו לשלם באמצעות 

הוראת קבע או דרך כרטיס האשראי סך של 175 ₪ )נכון למאי 2019( לחודש למשפחה. שליחים היוצאים 

מטעם ההסתדרות הציונית העולמית זכאים לקצבת ילדים במהלך כל תקופת השליחות, ולא למשך 3 

למרות שאתם  נפסקת,  חודשים הקצבה   3 ואחרי  במידה  לאומי.  בביטוח  כמו שאולי תשמעו  חודשים 

משלמים באופן סדיר – יש ליצור קשר עם מלכי לטיפול מיידי.  

עדכון הבנק
חשוב לסכם, מול הבנק, איש קשר מולו תוכלו לפעול ולבצע פעולות )כדוגמת רכישת פק"ם, רכישת מט"ח 

והעברת כסף לחו"ל( באמצעות הדואר האלקטרוני )בעיקר בשל פערי השעות(. כמו כן, חשוב שתוכלו 

להתנהל גם און ליין בעו"ש. וודאו ודאגו שכרטיסי האשראי שברשותכם בתוקף עד תום השליחות.  

התנתקות מספקי שירותים 
ערכו רשימה של כל ספקי השירותים מהם אתם צריכים להתנתק כגון: חשמל, ארנונה, טלפון, סלולרי 

ואינטרנט, כבלים, דואר, רשות השידור ועוד. מומלץ לא לחכות לרגע האחרון ולהבין מראש מה נדרש כדי 

להתנתק או להסדיר את התשלומים מול כל אחד מהם. 
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מסמכים חשובים
מומלץ להכין תיק עם התעודות והמסמכים החשובים, כולל עותק שיישאר בארץ וסריקה שתהיה במחשב. 

דרכונים )כולל ויזות ומסמכי DS(, תעודות זהות, רישיונות נהיגה, תעודת נישואין, תעודות לידה, ייפוי 

התיק  תמצית  בריאות,  ביטוח  פוליסות  נסיעות,  ביטוח  שבארץ,  דירה  ביטוח  פוליסות  נוטריוני,  כוח 

הרפואי, פנקסי חיסונים, החוזה עם ההסתדרות הציונית, חוזה עם בית הספר, חוזה שכירות של הדירה...

שימו לב שתצטרכו חלק מהמסמכים כבר מתורגמים לאנגלית ולכן מומלץ לדאוג לכך כבר מהארץ. בעיקר 

תצטרכו את המסמכים הבאים, במידה ותרשמו את ילדכם לבתי ספר ציבוריים: 

ע"י  	 וחתומות  לאנגלית  מתורגמות  המעבר  ותעודות  הלימודים  שנת  סיום  תעודות 

נוטריון - ילדים עד כיתה ו' נדרשים להציג תעודה של השנה האחרונה, ילדים בכיתה 

לבית  הרשמה  לצורך  האחרונות.  השנתיים  של  תעודות  להציג  נדרשים  ומעלה  ז' 

הספר היהודי בדרך כלל לא נדרש תעודות מתורגמות. יש להציג את התעודות בשפה 

העברית. מרבית הארגונים מכסים את העלויות הכספיות בגין תרגום מסמכים. בדקו 

את זכאותכם.

תעודות לידה באנגלית )רק ברישום לבתי ספר ציבוריים( – ניתן לקבל את התעודה  	

בסניף משרד הפנים הקרוב למקום מגוריכם. התעודה מונפקת במקום וללא עלות. כמו 

.)www.moin.gov.il(  כן ניתן להזמין את התעודות באתר האינטרנט של משרד הפנים

הבדיקות  	 במועד  האנגלית  חיסונים בשפה  תעודת  להציג  נדרש   – חיסונים  פנקסי 

הרפואיות שיבצעו ילדכם טרום התחלת הלימודים. ניתן לקבל בסניף משרד הבריאות 

להנפקת  עד  הזמן  ומשך  עמכם  להביא  תצטרכו  מה  בדיוק  בררו  מגוריכם,  באזור 

מוסד  לכל  כניסה  תנאי  הם  חיסונים  והשלמת  רפואיות  בדיקות  באנגלית.  הפנקס 

חינוכי בארה"ב.  

אישורים רפואיים – מומלץ לבקש לתרגם את תוצאות הבדיקות הרפואיות המקיפות  	

ליין.  כמו כן מומלץ  לוודא שיש לכם גישה אליהן און  שביצעתם טרום הנסיעה או 

לבקש מהרופא המטפל בכם בארץ אישור על התרופות שאתם מקבלים באופן קבוע 

)באם יש כאלו( ושמותיהם באנגלית. את כל זה תוכלו להציג ולעדכן מראש את רופא 

המשפחה בארה"ב. 
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אישור היעדר תביעות – מומלץ לבקש מחברת הביטוח בה אתם מבוטחים בארץ אישור  	

באנגלית על היעדר תביעות על שמו של השליח. אישור כזה יכול להקנות הנחה מסוימת 

בעלות ביטוח הרכב בארה"ב.

חיות מחמד
פעולות שיש לבצע טרום הטיסה:

אישור באנגלית מהווטרינר שחיית המחמד בריאה. 	

נתינת חיסון כלבת לפחות 30 יום לפני מועד ההגעה. 	

אישור בריאות מהווטרינר המחוזי במקום מגוריכם. אישור זה תקף ל-10 ימים בלבד ולכן  	

רצוי להתקשר  ושעות הקבלה באזורכם  לברור מיקום  לפני הטיסה.  להוציאו ממש  צריך 

לשירותים הווטרינריים בבית דגן: 03-9605194 / 08-9229906 /  03-9221094

עמכם  	 שעולה  בתיק  לטיסה,  החיסונים  ופנקס  האישורים  המסמכים,  בכל  להצטייד  יש 

למטוס, על מנת שיהיו בהישג יד ברגע שתגיעו ליעד. כמו כן רצוי לצלם סט נוסף.

כל  	 את  תמצאו  באתר   .  Terminal 4 pets חברת  של  הינו  נוסף  בתשלום  הניתן  שירות 

)נמצאת  במרפאה  שניים  או  ביקור  כולל  השירות  חיים.  בעלי  הטסת  עבור  השירותים 

ביישוב רעות(, בדיקת חיית המחמד, מתן כל החיסונים הדרושים לפי ארץ היעד, הנפקת 

.https://www.terminal4pets.com/he כל התעודות, טיפים וליווי עד הטיסה

פעולות שיש לבצע בזמן הטיסה:

הווטרינר שלכם, לגבי כדור טשטוש או הרדמה לטיסה. עיקר הבעיה  	 רצוי להתייעץ עם 

לעלות  לכלב  לתת  עדיף  ולכן  שעות  מספר  אחרי  פגה  שההרדמה  היא  ארוכות  בטיסות 

מטושטש לטיסה מאשר שיתעורר מההרדמה באמצע הדרך ויכנס לפאניקה.

כדאי להתחיל להרגיל את הכלב לכלוב כחודש לפני הטיסה על מנת שיחוש בנוח ואף לרפד  	

במגבת ישנה או סמרטוט.

לכל חברת תעופה כללים משלה, כדאי לברר היטב לפני שמזמינים כרטיסים מהי מדיניות  	

החברה בנוגע להטסת בעלי חיים ולציין שאתם טסים עם כלב בכלוב טיסה ואת מידות 

הכלוב. חשוב לברר היטב מתי משלמים עבור הכרטיס לכלב. 
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ביציאתכם משדה התעופה, בביקורת הגבולות, עליכם להציג לבודקים את האישור הרפואי  	

של הווטרינר המחוזי. אסור לשחרר את הכלב מהכלוב בתוך שדה התעופה – חכו עד שתצאו 

החוצה. קחו עמכם בתיק מעט אוכל לכלב ובקבוק מים, ברגע שתפגשו אותו בשדה התעופה 

סביר להניח שהוא יהיה מותש, צמא ורעב.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הבריאות האמריקאי, המרכז לבקרה ולמניעת מחלות  	

   http://www.cdc.gov/ncidod/dq/animal/dogs.htm בכתובת

עם ההגעה ליעד:

דאגו למצוא וטרינר באזור המגורים ולהסדיר את כל החיסונים הנדרשים.   	

	 .www.petco.com רשת חנויות מוכרת לבעלי חיים הכוללת את כל המוצרים
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 תחילת השליחות
במידה וניתן, מומלץ להגיע לפחות שבועיים לפני תחילת הלימודים על מנת לדאוג לכל הצרכים האישיים 

והלוגיסטיים ובכלל זה התמודדות עם ג'ט לג, מציאת דירה, השכרת רכב, היכרות עם הסביבה, הפעלת 

הוויזה, הסדרת סושיאל סקיורטי, פתיחת חשבון בנק...

לפניכם המלצות לגבי ההתארגנות בתחומי החיים השונים: כספים, דיור, ריהוט ורכב, חינוך, בריאות 

וקניות.

קליטה ועדכון אודות הגעתכם
עם הנחיתה בשדה התעופה, קחו בחשבון שזה יכול לקחת זמן וחשוב להתנהל בסבלנות  	

לפקידי  ישירות  לענות  בנייד,  לדבר  לא  לעקוף,  ולא  בתור  להמתין  לחוקים,  ובהתאם 

ההגירה בלי התחכמויות ולהציג את המסמכים והאישורים הרלוונטיים. 

ביום ההגעה להודיע לקב"ט ולנציגת המחלקה לחינוך בצפ"א על ההגעה – לפנות במייל  	

או בטלפון.

ביום ההגעה להפעיל את אשרת השהייה בארה"ב )בלבד( דרך נועה אוסטרויל במשרד  	

בניו יורק – לפנות במייל או בטלפון – חשוב לעשות זאת באופן מידי כדי לא לגרור 

עיכובים.

	   DSשליח שלא יעדכן את נועה על הפעלת הויזה בתוך 30 יום מהתאריך המצוין בטופס

שלו – הויזה שלו תבוטל!

עדכנו את מנהל/ת ביה"ס או את איש הקשר מביה"ס על הגעתכם.  	

	  Social להוציא  יש  אוסטרויל,  נועה  עם  קשר  ויצירת  ליעד  ההגעה  מרגע  כשבועיים 

)SSN( Security Number

	  SSN-פתיחת חשבון בנק מקומי – בד"כ יש אפשרות לפתוח חשבון בנק ועם קבלת ה

לעדכן את הסניף.
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ויזה
** שליחת מסמכי ה-DS הנלווים לויזה לחתימה של נועה אוסטרויל מיד עם הגעתכם לארץ היעד. 

הויזה תקפה ל-3 שנים. . 	

מקבלים . 	 אתם  )אותה  התמונה  עם  בדרכון  המדבקה  חלקים:  משני  מורכבת  הויזה 

מהקונסוליה(, ודף נייר נפרד – DS אותו אתם מקבלים ממלכי בטרם היציאה מהארץ. 

	 . .Specialist וחלקם בעלי ויזת J2 בני זוג אשר אינם מורים שליחים, הינם בעלי ויזת

גם לבני הזוג וגם לילדים הויזה מורכבת ממדבקה בדרכון ומטופס נלווה. . 	

על טופס ה-DS  ישנן 2 סוגי חתימות: . 	

חתימת הנפקה - נועה אוסטרויל חותמת בזמן הנפקת הטופס ובטרם השליחה לשליח.

חתימות טיולים - חתימות אלה מאפשרות את היציאה והכניסה לארה"ב בזמן השליחות

באחריותכם לוודא שהטופס חתום ובתוקף. 

בחודש  שמתקיים  לכנס  להביאם  או  לנועה  הטפסים  את  לשלוח  ניתן  השליחות  תחילת  עם 

נובמבר ולהחתימה שם. החתימה תקפה לשנה אחת בלבד. עם סיום השנה יש להחתים את נועה 

שוב. 

במידה ונכנסים לשנת שליחות שלישית, יש לעדכן את נועה מראש והיא תנפיק טופס DS חדש 

)בכל טופס יש מקום רק ל-2 חתימות טיולים(

בכל יציאה וכניסה מארה"ב עליכם להצטייד בדרכון ובטופס ה טופס הDS שלכם 

1

2

3

4

5
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Social Security Number הוצאת
עם הגעתכם יש להסדיר ישירות את מספר הסושיאל סקיורטי )SSN( – חשוב לקבלת המשכורת.

ה-SSN הוא מספר הזיהוי שלכם בארה"ב והוא הכרחי להתנהלות תקינה במהלך שהותכם במדינה. רק 

באמצעותו ניתן לפתוח חשבון בנק ולהנפיק כרטיס אשראי, להירשם בבית ספר, לקבל משכורת וגם 

לשלם לנותני שירותים כגון אינטרנט וחשמל. 

	  ,SSN אחרי 10 ימים מרגע שפניתם לנועה ועדכנתם אודות הגעתכם יש לפנות להוצאת

ייתכן ויהיה ניתן לפנות עוד קודם, במידה ועדכון הויזה במשרדי ה-SSN יתקבל לפני.

את משרדי ה- Social Security תוכלו למצוא בכל עיר, באמצעות אתר האינטרנט  	

  DS וטופס  ויזה  דרכון,  עם  להגיע  יש   .https://www.ssa.gov/ssnumber שלהם 

)חתום ע"י נועה אחרי שהגעתם ליעד( וטופס העסקה מביה"ס. 

כשתגיעו לסניף הקרוב אליכם, תצטרכו למלא טופס )הכל באותיות גדולות באנגלית(  	

ולצרפו למסמכים. יש אפשרות גם להוריד אותו מראש מאתר האינטרנט ולהגיע איתו 

מלא. כשתיגשו לפקיד תצטרכו למסור לו את כל המסמכים ולענות על השאלות השונות 

שישאל )למטרות זיהוי(. 

הנמצאים  	 לאנשים  הוא   J1 ויזת  לבעלי  שמונפק  והכרטיס  כרטיסים  סוגי   3 קיימים 

 VALID FOR WORK - בארה"ב על בסיס זמני, באופן חוקי ויש בידם אישור לעבוד

ONLY WITH INS AUTHORIZATION

בני זוג נלווים וילדים הנמצאים על ויזת J2– לילדים לא מוציאים SSN . לבני זוג ניתן  	

להוציא SSN לאחר קבלת אישור העבודה. 

את הכרטיס עצמו תקבלו לאחר כשבוע-שבועיים בדואר.  	

שימו לב! הסכנה העיקרית היא שהכרטיס יגיע לגורם פלילי ואותו אדם יעשה שימוש  	

יכול   SSN "יקר" מבחינת החשיבות שלו. העדר  הינו מצרך    SSN-בזהות שלכם.  ה

בהחלט להקשות את החיים בארה"ב ולכן סביר להניח שאם כרטיס כזה ייפול לידיים 

לא נכונות ישמחו לעשות בו שימוש, כמו למשל לעבוד או מה שנקרא גניבת זהות. לכן, 

יש להשאיר את הכרטיס בבית במקום בטוח ולהימנע מלהסתובב איתו בארנק. 
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במידה ואכן נאבד או נגנב הכרטיס ניתן לבדוק אם נעשה בו שימוש באמצעות פניה  	

ל- SSA ולבקש Social Security Statement .  בדו"ח זה תראו אם הוצמדו על שמכם 

עוד הכנסות מעבודה לא שלכם. במידה שמתחוור לך כי זהו אכן המקרה, עליכם לפנות 

ל - Social Security באופן מידי. יש להגיש בקשה לכרטיס חדש במקומו ולהגיע שוב 

למשרדים ולמלא טפסים.

כספים ומשכורת
טרם הגעתכם עליכם לבצע הערכה לגבי סכום הכסף הדרוש לכם עד לקבלת המשכורת  	

הראשונה. 

שימו לב שבשבועות הראשונים, עוד לפני קבלת המשכורת הראשונה, תזדקקו, מעבר  	

להוצאות שוטפות, לכסף עבור תשלום שכר דירה )אפילו חודשיים( וכן פיקדון בגובה 

שכר דירה חודשי.

על  	 )נוסף  ראשוניות  להוצאות  שיספיק  כסף  סכום  עם  קנדה  לארה"ב/  להגיע  רצוי 

וכד'( ולמחייה עד  ניידים, ריהוט, ביגוד  הדירה, קחו בחשבון רכישת רכב, טלפונים 

לקבלת המשכורת הראשונה.

התנהלות כלכלית נכונה – חשבו את ההוצאות שלכם ונסו לחשוב על כל ההוצאות בכל  	

התחומים, ראו שזה מתאים מבחינת המשכורת )עוד בטרם היציאה מהארץ ולאחריה( 

באינטרנט  בדקו  קודמים,  או  קיימים  שליחים  ועם  ביה"ס  עם  בדקו  נכון.  והיערכו 

עלויות בפועל של דברים כגון דירה, בתי ספר לילדים, חוגים, ריהוט, ביגוד, דלק וכד', 

כל המידע נמצא היום בקלות באינטרנט ומשתנה מאזור לאזור. 

מבחינת רשויות ההגירה של ארה"ב מותר למשפחה להיכנס עם סכום של עד 10,000  	

בכרטיס  הצפויות  להוצאות  מתאימה  אשראי  למסגרת  גם  בהתאם  דאגו  במזומן,   $

האשראי שלכם.
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משכורת
לקבל  	 להתחיל  שתוכלו  בכדי   SSN-וה הבנק  חשבון  פרטי  את  הספר  לבית  מסרו 

משכורת.

וודאו שאתם מקבלים את הסכום עליו סיכמתם. 	

שימו לב שבשנתיים הראשונות מרגע הגעתכם יש לכם פטור ממס הכנסה. 	

שימו לב שבשנתיים קלנדריות ראשונות יש לכם פטור מביטוח לאומי. 	

אין פטור ממסים מקומיים )בניגוד למסים הפדרליים שהוזכרו מעלה(. 	

שימו לב שבכל כל סוף שנה קלנדרית עליכם לדווח על מס הכנסה )גם אם זה עדיין  	

בתקופת הפטור( וזאת לאחר שקיבלתם מביה"ס טופס W2 )בדומה לטופס 106 בארץ(.

פתיחת חשבון בנק מקומי
האיסור  הן  בהן  שהעיקריות  בחינות  ממספר  בישראל  מהנהוג  מאד  שונה  בארה"ב  בנק  חשבון  ניהול 

המוחלט על כניסה למשיכת יתר )אוברדראפט( ואחריות בעל החשבון לכסות את התחייבויות האשראי 

שלו )לא מבוצע אוטומטי מהחשבון כמו בישראל(. 

מרבית הבנקים בארה"ב מציעים את אותם התנאים אך יכולים להיות שינויים, מומלץ  	

ואף בקשו שמישהו  לגבי הבנק  ביה"ס  או מישהו מצוות  להתייעץ עם שליח קודם 

 .Bank of America-ו Chase :יתלווה אליכם. בין הבנקים המומלצים

פתחו חשבון בסניף הקרוב לביה"ס או למקום מגוריכם. מרבית ההתנהלות היא און  	

ליין.

ואז לעדכן  	 בעקרון הבנקים דורשים לקבל את ה-SSN. בד"כ אפשר לפתוח חשבון 

לגבי ה-SSN עם קבלתו.

הגיעו מצוידים בדרכון, ויזה ומסמך נלווה DS, מכתב העסקה מביה"ס וכתובת מגורים  	

)אם עדיין לא מצאתם דירה מסרו באופן זמני את כתובת ביה"ס(

	 Debit  בארה"ב יש מספר סוגים של חשבונות כשהראשון הוא והבסיסי הוא חשבון

שכולל גם כרטיס ומאפשר משיכת והפקדת כסף ב ATM וכן תשלום עבור רכישות 

שונות. ברכישה בכרטיס זה, הכסף יורד באופן מיידי מחשבון הבנק. הוא כולל קוד 

בן 4 ספרות. 
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השיטה  	 אשראי.  כרטיס  קבלת  זה שמאפשר  גם  והוא   Credit הוא  נוסף  חשבון  סוג 

לכם  שיש  האפשרויות  על  לכם  להסביר  יוכלו  ובבנק  שבישראל  מזו  שונה  בארה"ב 

 .)Credit ייתכן ובהתחלה לא יאשרו לכם(

זה קשור גם לשיטת הקרדיט סקור – ככל שהדירוג שלכם יותר גבוה זה יותר טוב. מורכב ממידע 

אישי, מקום עבודה, היסטוריית אשראי וכד'. כדי להתחיל לצבור קרדיט סקור מומלץ להשתמש 

בכרטיס אשראי עד לגובה שהבנק מאפשר לכם ולוודא לשלם הכל בזמן. 

ישנם גם חשבונות לחסכונות שונים, כאן זה כבר תלוי בכם ובצרכים שלכם וכדאי לבדוק מה 

הבנקים השונים מציעים. 

תחרגו  	 אם  תתאפשר  לא  והמשיכה  מהחשבונות  אחד  באף  למינוס  להיכנס  ניתן  לא 

מהסכום הקיים בבנק. 

צ'קים  	 להוצאת  ועלות  מיוחדות  יש עמלות על העברות  אין עמלות על חשבון אבל 

אישיים וצ'קים בנקאיים. 

תשלום ודיווח מיסים בארה"ב 
מדינת ישראל חתומה עם מספר מדינות על אמנות למניעת כפל מס. ובהתאם לזה נגבים המסים בזמן 

השליחות. בארה"ב. ישנם מסים פדרליים ומסים מקומיים אשר קשורים למדינה ולעיר בה גרים. רצוי 

ומומלץ להתייעץ ולהכיר את כל הפרטים עם מישהו מצוות ביה"ס או עם רו"ח מטעם ביה"ס, ההסתדרות 

הציונית או רו"ח עצמאי. 

חשוב להתייחס לנושא המסים מלכתחילה ולשים לב שתמיד יש לדווח בסוף כל שנה קלנדרית, גם על 

החלק בשנה האחרונה של השליחות אחרי שחזרתם לארץ )אחרת לא תוכלו להיכנס לארה"ב בעתיד(. 

כל שליחי ההוראה בעלי ויזת J1 אשר מקבלים את המשכורת מביה"ס פטורים  	

ממס לפי החלוקה הבאה:

מס הכנסה – הפטור הינו לשנתיים מרגע ההגעה )לדוג' – שליח הגיע באוגוסט  	

2017, יהיה עליו לשלם מס הכנסה החל מאוגוסט 2019( 

ביטוח לאומי )SSN( – הפטור הוא לשנתיים קלנדריות )לדוג' – שליח הגיע  	

באוגוסט 2017, יהיה עליו לשלם ביטוח לאומי החל מינואר 2019(

1
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ויותר צריכים לקחת בחשבון שיהיו . 	 לפיכך, שליחים אשר ממשיכים לשנה שלישית 

מחויבים בתשלום מס. 

בחלק מהמדינות ישנם מיסים מקומיים והחיוב במס עבורם משתנה. יש לבדוק זאת . 	

מול ביה"ס. )לדוג' – מדינות בהן יש מס מקומי: קליפורניה, ניו ג'רזי, אוהיו, קונטיקט(

מצ"ב מכתב לבי"ס אשר מסביר ומאמת את הפטור ממסים )והחוק ממנו מגיע הפטור(.. 	

בני זוג המחזיקים בויזה מסוג J2 מחויבים בתשלום מסים מהיום הראשון. . 	

כאשר בני הזוג מחזיקים בויזות מסוגים שונים, על כל אחד מהם לדווח על המסים . 	

בנפרד. 

במידה ועובדים גם בעבודה משנית יש לבדוק לגבי הפטור ממסים והאם יש שוני עקב . 	

מקום העבודה הנוסף. 

יש לדווח אודות המיסים בסיום כל שנה, גם בזמן שיש פטור. חובת הדיווח היא בכל . 	

מקרה!!

בד"כ, מומלץ ורצוי לדווח על המסים באמצעות רו"ח. . 	

הציונית  ההסתדרות  פרטי.  לרו"ח  לפנות  או  בכך  לסייע  יכול  ביה"ס  אם  לבדוק  לנסות  ניתן 

עובדת עם רו"ח שניתן לשכור את שירותיו. במידה ומעוניינים בשירותיו עבור הדיווח יש לפנות 

אליו ולעדכן את הילה במקביל. 

דיווח
כל בעלי ההכנסה שהינם תושבי ארה"ב )לא רק אזרחים( חייבים להגיש כל שנה דוח  	

תושבים  באפריל.  ה–15  לתאריך  עד  שלהם  וההוצאות  ההכנסות  את  המפרט  שנתי 

)permanent residents( ואזרחים )citizens( צריכים להגיש דוח המכסה את הכנסתם 

חשבון  או  בישראל,  משכירים  שאתם  דירה  ברשותכם  אם  )לדוגמא,  העולם.  בכל 

השקעות ובו רווחים, עליכם לדווח עליהם בארה"ב ולשלם עליהם מס(. 

	  State Tax( ודוח למדינה )Federal Tax Return( בפועל מדובר בשני דוחות: דוח פדרלי

Return(. חוקי המס שונים בין כל מדינה ומדינה, ולכן ייתכן כי במדינה אחת תשלמו 
מס הגבוה בהרבה ממדינה אחרת. 

2

3

4
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הנכם חייבים כספים למס הכנסה, עליכם לשלם  	 כי  יתברר  בסיום הכנת הדוח, אם 

לכם  ומגיע  כי שילמתם עודף מס  יתברר  צ'ק. אם  או באמצעות שליחת  באינטרנט 

החזר )Refund(, תוכלו לקבל אותו ישירות לחשבון הבנק או על ידי צ'ק בדואר. בניגוד 

מאוד  רצוי  ולכן  מס,  החזרי  ארה"ב  לתושבי  מגיעים  מאוד  רבים  במקרים  לישראל, 

 .)J1 למלא את דוח המס באופן מקצועי ולהיעזר בבעל מקצוע )רו"ח שמתמחה בויזת

אם  	 בנוסף,  בארה"ב.  פלילית  עבירה  הינו  דוח שקרי  הגשת  או  המס  דוח  הגשת  אי 

תבוצע בעתיד ביקורת על הדוחות שהגשתם )או שלא הגשתם(, טעויות בדוח עלולות 

לפגוע ביכולתכם לקבל אישור כניסה או עבודה בארה"ב. 

שימו לב! שנת השליחות האחרונה אינה חופפת לשנת המס האמריקאית )קלנדרי( ולכן  	

חשוב שתגישו דיווח גם על התקופה הזו בטרם חזרתכם לארץ. 

מס הכנסה בישראל
בשליחות  ציונית /הוראה, מבחן התושבות ו"מרכז  החיים" לצורכי מס יחשבו כתושבי ישראל וללא 

ניתוק תושבות. 

תושב  ישראל  חייב  במס על כל מקורות ההכנסות בארץ וגם הכנסות שמקור הפקתן בחו"ל. יש לדאוג 

שבמקום ארץ הפקת ההכנסה, ההכנסה תדווח וישולם מס בהתאם לדין המקומי. יש לשמור את טופס 

ה-W2 האמריקאי )מקביל לטופס 106 הישראלי(. זאת במידה ואתם תידרשו  על  ידי  רשויות  המס  

בארץ לדווח גם בארץ על ההכנסה בחו"ל וזאת  לצורך תיאום  וקיזוז  מס  במידה  ונדרש.
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דיור, ריהוט ותשלומים

השכרת דירה
יכולים  	 אתם  ומה  הצרכים  מה  להבין  מהארץ,  כבר  הדירה  בחיפושי  להתחיל  חשוב 

להרשות לעצמכם. בדקו בסביבת ביה"ס אבל גם באזורים יותר מרוחקים שאולי יהיו 

זולים יותר ותוכלו להגיע משם עם רכב או עם תחבורה ציבורית.

השוו מה גובה שכר הדירה המבוקש באזורים השונים שרלוונטיים לכם.  	

בדקו מול ביה"ס האם יש להם דרך לעזור לכם במציאת הדירה כולל מתן ערבות )חלק  	

מבתי הספר מחזיקים דירות לשליחים ולחלק כלל אין את האפשרות לעזור, היערכו 

לכך מבעוד מועד(. 

בזמן חיפושי הדירה שימו לב להנחיות הביטחון והקפידו שהדירות/ בתים שתראו  	

תואמים ומתאימים. יש לאשר את הדירה עם הקב"ט בטרם החתימה על החוזה. 

שליחים שיוצאים לבד ולאותו אזור – מומלץ לבחון אפשרות לחלוק דירת שותפים. 	

בדקו האם תוכלו להחליף בדירה את השליחים שחוזרים לארץ.  	

בחלק מהמקרים כדאי להיעזר במתווך, בעיקר בשל הקושי לספק את כל הערבויות  	

המלצות  לבקש  אפשר  לשלם.  שתצטרכו  העמלה  גובה  מה  מראש  בדקו  הנדרשות. 

מביה"ס ומהקהילה המקומית. 

יורק במיוחד מאוד קשה למצוא דירה מכיוון שדורשים סכומים מאוד גבוהים  	 בניו 

של הכנסה ו/או ערבויות ו/או קרדיט סקור גבוה )שאין לכם( ו/או תשלום מוקדם של 

חודשי שכירות והפקדת צ'ק ביטחון. יש להיערך לכך בהקדם: להיעזר במתווך, להגיע 

עם סכום כסף מהבית, לבקש מביה"ס שיחתמו ערבות...

הנדרשים,  	 המסמכים  כל  והבאת  מכובדת  הופעה  על  הקפידו  הדירות  חיפושי  בזמן 

כולל המלצות במידת הצורך. כמו שאתם בוחנים את הדירה, ככה בעלי הדירה או חברת 

ההחזקה בוחנים אתכם. 
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חיפוש דירה

בית שליח שעוזב - בדקו, אם ניתן, לשכור את בית השליח אותו אתם מחליפים, האם  	

הבית מתאים גם לכם בהיבט מספר החדרים, מצב הבית, מיקומו ושכר הדירה.

מתווכים – אפשר לקבל המלצות על מתווכים מקומיים מאנשי בתי הספר והקהילה  	

או לפנות עצמאית למשרדי תיווך )אפשר לפנות למספר מתווכים אין חובת נאמנות 

למתווך מסוים אחד(. רצוי ליצור עוד מהארץ קשר ראשוני עם מתווך/כים ולהגדיר לו/

להם את הדרישות ומאפייני הבית אותו אתם מחפשים. כמו כן כדאי לתאם איתם את 

מועד הגעתכם על מנת שיערכו בהתאם.

חלק מהמתווכים עובדים עם מאגר מידע כללי המתפרסם באופן פומבי ולחלקם דירות בבעלותם 

וזה יכול להיות רק ע"י השוכר,  או בניהולם שהם משכירים. תשלום העמלה משתנה מאזור לאזור 

המשכיר או שניהם. 

וכד', מספר  הגדרת הדרישות רצוי שתכלול: מיקום מועדף בקרבת ביה"ס/ בית הכנסת/ מכרים 

חדרי שינה, מעלית/ מדרגות, חניה/ חיית מחמד במידה יש/ גובה שכר הדירה...

ביקור בבית טרם חתימה על חוזה השכירות

כשיר  הכול  כי  לוודא  מנת  על  הבית  בעל  המתווך/  עם  פיזית  בדיקה  לבצע  יש  לבית  הכניסה  טרום 

ולשביעות רצונכם או לחילופין לדאוג שהתקלות יסודרו טרום הכניסה לבית. חשוב לקבל מבעל הבית 

הארובה  מנקי  גנן,  והחימום,  הקירור  מערכות  טכנאי  חשמלאי,  )שרברב,  לבית  האחזקה  נותני  רשימת 

וכדומה(.

כאשר נכנסים עם המתווך או בעצמכם פעם ראשונה לבית להשכרה, מומלץ לבדוק את הנושאים הבאים:

האם כל החלונות ניתנים לפתיחה, האם יש רשתות בחלונות. 	

בכל  	 ובדקו  עיברו  והקירור,  החימום  את  להפעיל  בקשו  סגורים  החלונות  כל  כאשר 

הוחלפו  מתי  נקיות,  התעלות  האם  אויר,  ספיקת  יש  האם   – הפתחים  את  החדרים 

הפילטרים.

תקינות המכשירים החשמליים וניקיונם – מדיח, כיריים, מקרר, טוחן אשפה בכיור,  	

מייבש ומכונת כביסה.
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שטיחים ו/או ריצפת עץ – מצבם וניקיונם. 	

מצב הגינה, מי מטפל בגינה )גיזום ואיסוף עלים(, מה גבולותיה, האם יש כלי עבודה. 	

מצב ומיקום החניה המקורה, כולל בדיקת השלט רחוק. 	

מצב השירותים והמקלחות )נזילות, עובש וכד'(. 	

ארונות מטבח – האם נעשתה הדברה. 	

האם קיימים מדפים בארונות הבגדים )רוב הארונות אינם באים עם מדפים אלא עם  	

מדף עליון ומתקן תליה לבגדים(.

רהיטים הנכללים בשכירות הדירה – מה מידת אחריותכם. 	

מצב האח – מתי נוקתה הארובה. 	

שקעים לטלוויזיה וכבלים – האם הותקנו בחדרים הרלוונטיים. 	

האם קיימת מערכת אזעקה ומי הגורם שנותן שירות למערכת זו.  	

תקינות שירותים, כיורים וטוחן אשפה )אם יש(. 	

מצב הנברשות. 	

מספר עותקי המפתחות כולל שלט למוסך. 	

גלאי עשן ותקינותם. קיום מטף כיבוי אש. 	

רשימת בעלי מקצוע לאחזקת הבית )בעל הבית או חברת ניהול(. 	



24

חוזה שכירות
אפשר בהחלט להתמקח על המחיר, אולם זכרו כי יכול להיות שיש עוד שוכרים פוטנציאליים לבית והם 

עלולים להציע סכום גבוה יותר. במקרים בהם מספר שוכרים מגיעים לראות את אותו הבית באותו מועד 

יתכן כי תתבקשו למלא טפסי מועמדות לגבי מקום העבודה, משך השהות וכדומה.

ריהוט
עם מציאת הדירה צריך להתחיל לרהט, חלק מהדירות מגיעות מרוהטות אך הרוב לא. 	

ברוב הדירות יהיו מוצרי חשמל בסיסיים כגון מקרר, תנור, כיריים ומיקרו.  	

מה  	 ואמרו  מגיעים  שאתם  מייל  שיוציאו  בקשו  ובקהילה,  בביה"ס  היעזרו  כאן  גם 

הדברים הראשוניים שתצטרכו. רבים ישמח לתרום ולעזור. 

אפשר לבדוק גם על מכירות חצר שמתקיימות באזור ובאתרים של יד 2 – אנשים  	

 Garage Sale מוסרים הרבה מאוד דברים ורק צריך לבוא לאסוף – חפשו באינטרנט

או לכו לרשת יד 2 שכל ההכנסות לצדקה בשם Good Will. יש אפשרות לרכוש טנדר 

לכמה שעות ולאסוף את הדברים.  

נובמבר  	 לקראת  לב  שימו  אאוטלטים.  כולל  השונות,  הריהוט  בחנויות  לקנות  כמובן 

וגם  הזאת,  לתקופה  לחכות  שווה  דחוף,  שלא  מה  סיילים,  מאוד  הרבה  יש  דצמבר 

.Amazon-ו Overstock ,Wayfair , להסתכל באתרים כגון

שימו לב שאין מה להביא מוצרי חשמל מהארץ – מתח החשמל והשקעים שונים.  	

חימום – חימום מרכזי קיים בכל הבתים.  	

ביטוח – בחלק מהדירות תדרשו לביטוח החפצים שלכם, אתם יכולים לבדוק הצעות  	

.Lemonade שונות באינטרנט או להתייעץ עם המתווך, אפשרות נוספת נוחה וזולה היא

קחו בחשבון שהובלת דברים חזרה לארץ )מכולה( זה די יקר, אז כדאי לעשות מראש  	

את השיקול כמה תרצו להוציא על רהיטים ועל מה. 
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תשלומים
השלב הבא הוא חיבור לספקי השירותים השונים )חשמל, מים, אשפה, טלפון, טלוויזיה, אינטרנט(, חשוב 

לוודא מראש שקיימת המשכיות ביניכם ובין הדיירים אותם אתם מחליפים על מנת שלא תקלעו למצב לא 

נעים בו תכנסו לבית ללא חשמל או ללא מים חמים.

בד"כ תשלומי ארנונה, מים וועד בית כלולים בשכ"ד ויש לוודא זאת. 	

את  	 להסדיר  בכדי  לפנות  למי  הבית  בעל  או  בבניין  לבדוק  יש   - וגז  חשמל  תשלומי 

התשלום החודשי. עליכם לרשום את שמיכם בכתובת המגורים ולעדכן את חברת החשמל 

 .Con Edison כדי שתדע לחייב אתכם על כך. חברת החשמל היא

בחלק מהדירות יש תשלום נפרד עבור הגז. גם כאן צריך לבדוק מול בעל הדירה או חברת  	

.National Grid הניהול של הבניין. חברת הגז היא

אינטרנט וכבלים – בד"כ בכל אזור יש ספק אחד או מספר ספקים מהם אפשר לבחור,  	

גם כאן יש לבדוק מול חברת הניהול/ בעל הבית למי ניתן לפנות.

בד"כ ההתנהלות מאוד פשוטה ובשיחה טלפון אחת או באינטרנט מעבירים את הפרטים  	

ומסדרים תשלום בהוראת קבע או תשלום שישלח אליכם  ושל כתובת המגורים  שלכם 

במייל ותשלמו מדי חודש.  

תחבורה, רכישת / השכרת רכב והוצאת רישיון נהיגה מקומי
ברוב המקומות בארה"ב ובקנדה תצטרכו רכב בכדי להסתדר ולהתנייד ממקום למקום. לכן, מומלץ וכדאי 

לדאוג לכך מההתחלה. נסו להיעזר בשליחים קודמים או במישהו מצוות בית הספר על מנת לרכוש או לשכור 

רכב.  
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רישיון
במבחן  שוב  להבחן  יש  המדינות  ברוב  בביטוח.  הנחה  תקבלו  גם  כך  מקומי,  נהיגה  לרישיון  להמיר  רצוי 

התיאורטי, שיעור של 5 שעות וטסט מעשי. במדינת ניו יורק למשל צריך תיאוריה, נהיגה מונעת וטסט. כל 

 https://dmv.ny.gov/driver-license/drivers-manual-practice-tests. החומר לתיאוריה נמצא באתר

quiz שמופיעים באתר עצמו. כדי לעשות תיאוריה צריך ללכת  בד"כ השאלות במבחן לקוחות מהבחנים  

ל-DMV ולבוא עם כל המסמכים הרלוונטיים )דרכון, מסמכי ויזה(. אחרי זה צריך לעשות טסט ואחריו ללכת 

לקורס מזורז של נהיגה מונעת. 

זהירות - שימו לב! חוקי הנהיגה ושלטי הדרכים בארה"ב שונים מישראל. נהיגה ללא הכרת  	

חוקי התנועה מסכנת אותך, את שאר בני המשפחה היושבים ברכב ואת הנהגים האחרים. 

הקדישו לכך זמן ולימדו את חוקי התנועה. המידע נמצא באתרי האינטרנט השונים.

קניית רכב
ניתן לקנות רכב או להשכיר בליסינג, בהתאם לתנאים ולסיוע מביה"ס. 	

את הרכישה אפשר לעשות רק כאשר יש רישיון מקומי. 	

רישוי - יש על האוטו בפרונט שתי מדבקות. אחת היא REGISTRATION ואחת היא מעין  	

אישור לבדיקת שנתית במוסך. בארה"ב לוחית הרישוי הולכת עם הנהג ולא עם האוטו, לכם 

המדבקה של הרישוי קשורה גם ללוחית עצמה וצריך לשים לב שמעבירים את כל הפרטים 

והמידע כאשר קונים רכב משומש. 

ציוד – וודאו והקפידו כי יש לכם את כל הציוד הנדרש ברכב כולל גלגל ספייר, ערכה  	

להחלפת גלגל וכד'. באזורים מושלגים חשוב שיהיה לכם כלי לניקוי שלג מהשמשה )לא 

לשפוך מים חמים בשום אופן!( ועט חפירה לפינוי שלג מסביב לגלגלים. 
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תחבורה ציבורית
בערים הגדולות בד"כ תמצאו תחבורה ציבורית נוחה ענפה שתכלול אוטובוסים ורכבת  	

תחתית )Metro / Subway(. כרטיס ישמש לכל סוגי התחבורה הציבורית ויהיה ניתן 

לרכוש אותו בתחנות עצמן. שימו לב שיש אפשרות להטעין כרטיס בסכום מסוים או 

לפי זמן. חשבו מה הכי מתאים לצרכים שלכם, בהתאם לתדירות בה אתם נוסעים.

כגון  	 המשותפות  ההסעות  שירותי  הם  להתנייד  לסייע  שיכולים  נוספים  שירותים 

Uber ו- Lyft. מדובר על נהגים פרטיים שמשמשים כמו נהגי מוניות. מזמינים אותם 
גם  יש  הנסיעה.  עלות  את  מראש  ויודעים  ולאיפה  מאיפה  כותבים  באפליקציה, 

אפשרות לחלוק את הרכב עם נוסעים נוספים ובכך להוזיל עלויות. בניו יורק קיימת 

גם אפליקציית Via אשר מתפקדת קצת כמו מונית שירות ומורידה בסמוך ליעד אליו 

רציתם להגיע בהתאם למסלול שהיא עושה ובכך העלות מוזלת עוד יותר. דאגו להוריד 

את כל האפליקציות לנייד ולהכניס מספר כרטיס אשראי, בד"כ זו הדרך הנוחה והזולה 

כשאי אפשר לקחת אוטובוס או סאבווי. 

	  ,)Megabus )כמו  אוטובוסים  יש הרבה אפשרויות של  כאן  עירוניות –  בין  נסיעות 

וכד'.  Amtrak( וטיסות. המחירים משתנים בהתאם ליעדים, לתאריכים  )כמו  רכבות 

מומלץ תמיד לבדוק את כל האפשרויות ולבחור לפי עלות, זמן הנסיעה, נוחות וכד'. 

אף פעם לא תהיה דרך אחת שהיא הכי נוחה ולכן תמיד כדאי לבדוק.  

התמצאות – תמיד כדאי לשאול את מי שתפגשו או מישהו שמכיר איך כדאי להגיע  	

ממקום למקום. בנוסף, אפשר ורצוי להיעזר ב-Google Maps שמראה לכם את כל 

אפשרויות ההגעה ברכב, בתחבורה ציבורית וברגל. 

ביטחון
במהלך ההכשרה תעברו תדריך ביטחוני ותקבלו חוברת הנחיות. יש להקשיב לכל ההנחיות הביטחוניות 

ולפעול בהתאם. בנוסף, עם הגעתכם לארץ היעד תפגשו את הקב"ט המקומי ותקבלו הנחיות ספציפיות 

עבורכם. 
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חינוך
עוד בטרם הגעתכם עליכם להבין ולסכם על מסגרות חינוכיות עבור ילדיכם. בכדי לעשות זאת, מומלץ 

לברר את הנקודות הבאות:

מיפוי מוסדות חינוך – במערכת בארה"ב ישנם בתי ספר ציבוריים ובתי ספר פרטיים.  	

בית הספר הציבורי יקבע בהתאם לאזור בו אתם גרים. בית ספר יהודי פרטי יכול 

בהוצאה  שמדובר  לב  שימו  באזור.  אחר  ספר  בית  או  בו  מלמדים  שאתם  זה  להיות 

כלכלית גבוהה מאוד ולכן יש לוודא שבית הספר בו אתם מלמדים יכול לסייע בגובה 

שכ"ל לכל ילדכם או לחילופין לקחת זאת בחשבון בהיערכות הכלכלית לשליחות. 

הסדרי רישום – אחרי שהחלטת על בית הספר חשוב לקיים עמם שיחה או התכתבות  	

במייל כדי להבין איזה מסמכים תצרכו להביא עמכם להסדרת הרישום. 

לוח שנת הלימודים – שימו לב כי יש מעט שוני בתאריכי תחילת וסיום שנת הלימודים  	

בין בתי הספר וכך גם לגבי החופשות. בקשו לקבל מראש את לוח החופשות והיערכו 

לכך בהתאם. 

הסדרי הסעה והגעה לבתי הספר – בתי הספר בד"כ במרחק נסיעה ועל כן תצטרכו  	

להתארגן עם רכב, סידור עם הורים אחרים או הסעה של בית הספר. 

מישראל.  	 שונה  מאוד  הלימודים  לשעות  מעבר  הפעילות   – פנאי  ופעילויות  חוגים 

יש  מראש.  זמן  ומספיק  ההורים  מול  זאת  לתאם  צריך  חבר  עם  להיפגש  רוצים  אם 

אפשרויות של חוגים ופעילויות פנאי ושווה לברר מול שליחים קודמים, JCC וכד'. קחו 

בחשבון שגם כאן מדובר בהוצאה כלכלית, כולל שירותי שמרטפות. 

מחנות קיץ – הרבה ילדים יוצאים בקיץ למחנות קיץ. זה משהו שכדאי לכם לבדוק  	

מראש וייתכן ואף תרצו לעבוד במחנה ולהגיע עם הילדים. 
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בריאות
מערכת הבריאות בארה"ב שונה מזו הקיימת בישראל, יש לדאוג לביטוח רפואי לכל בני המשפחה ולהכיר 

את המוסדות הרפואיים באזורכם, בטרם תצטרכו להשתמש ולבקר בהם. 

ביטוח בריאות
כל  	 ההגעה.  בטרם  עוד  ביה"ס  מול  וטיבו  רפואי  ביטוח  על  שתסגרו  מאוד  חשוב 

ביטוח הינו בעלות אחרת ומציע הסדרים שונים. וודאו כי סוג הביטוח שעושים לכם 

ולמשפחתכם הוא הביטוח שמתאים לכם. 

תתחילו  	 בטרם  להגעתכם  הראשונה  לתקופה  מהארץ  נסיעות  ביטוח  לעשות  מומלץ 

לעבוד.

זאת  	 הסדרו  בארה"ב–  רפואי  ביטוח  או  מהארץ  רפואי  ביטוח  לעשות  אפשרות  יש 

מראש מול בית הספר. 

מרפאה ומידע רפואי 
בדקו היכן המרפאה הקרובה לאזור מגוריכם והירשמו לרופא משפחה ורופא ילדים.  	

בקשו המלצות מצוות בית הספר ומשליחים קודמים. 	

וכן  	 מהארץ  בכמות  להצטייד  הקפידו  קבועים,  ומרשמים  תרופות  לכם  ויש  במידה 

במכתב באנגלית מהרופא המטפל והעבירו זאת לרופא שלכם ביעד השליחות.

קחו עמכם את פנקסי החיסונים של כל בני המשפחה. 	

רפואת נשים ולידה
התנאים והבדיקות המגיעות בזמן ההיריון תלויים בביטוח הרפואי ולכן יש לבדוק מראש כי זה תואם את 

הרצונות והצרכים שלכם גם לתקופה זו. 

כי תתאמו ציפיות מראש  ומבי"ס לבי"ס. חשוב   התנאים של חופשת הלידה משתנים ממדינה למדינה 

מול הנהלת בית הספר ותסדירו את משך חופשת הלידה, התשלום בתקופה זו וכד' מראש.  
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תקשורת וטלפונים ניידים
ישראלי  	 ומספר  אינטרנט  גם  הכוללות  רבות  קיימות חבילות  ניידים –  שכירת טלפונים 

ללא הגבלה 

רכשו כרטיסי סיים מקומיים. ניתן לרכוש ברשתות כמו Wall Mart ,AT&T ,Verison ועוד.  	

יש תכניות שונות ואתם צריכים לעשות את זו שהכי מתאימה לכם. אחרי הרכישה תצטרכו 

להירשם בחברה טלפונית ובחנות בו תקנו את כרטיס הסים יוכלו לעזור לכם. 

חברות אלה טובות גם מבחינת שירותי אינטרנט וכבלים. 	

מומלץ להגיע לסניף פיזית ולהבין מה הכי מתאים לכם. שימו לב שהם שולחים חשבון  	

לתשלום מדי חודש. אם אתם רוצים שזה ירד אוטומטי אתם צריכים ליידע אותם. 

ככל הנראה יבקשו מכם את מספר ה-SSN לזיהוי.  	

שימו לב שיש גם כל מיני חבילות לקבל מספר ישראלי ממנו תוכלו להתקשר לארץ וההיפך.  	

כמובן שישנן אפליקציות כגון Zoom ,What’s app וSkype לתקשורת קלה ונוחה.  	

הילה דרכלר,  	 ועם  צרו קשר עם הביטחון  אל תשכחו! ברגע שהתחברתם לרשת הטלפון 

נציגת המחלקה לחינוך בצפ"א ועדכנו לגבי המספר המקומי שלכם. 

	 .WiFi-חבילות האינטרנט עולות הרבה כסף והן מוגבלות, לכן כשאפשר כדאי להשתמש ב
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קניות
בארה"ב וקנדה יש פערים משמעותיים בין הרשתות השונות ואפילו בין המוצרים. לכן כדאי לעשות סקר שוק 

במקום בו אתם נמצאים, בעיקר בכל הקשור לקניות של מזון, מצרכים, מזון כשר וכד'. 

מזון 

זולות:  והיותר  מעבר לסופרים הכשרים בשכונה, כדאי להכיר את הרשתות השונות. בין הרשתות המוכרות 

.Whole Food צריך לעשות כרטיס חברות שנתי(. רשת קצת יותר יקרה היא( Cosco-ו Trader Joe

ביגוד

מבחינת ביגוד יש הרבה מאוד אאוטלטים ששווה להכיר ולשאול עליהם בכל עיר אליה תגיעו. חשוב במיוחד 

לקניות הגדולות, מעילים, מגפיים וכד'. רשתות כאלה הן TjMaxx ומרשלס. 

ריהוט

כמעט בכל עיר תוכלו למצוא איקאה ועוד רשתות רהיטים ידועות ויותר יקרות. מומלץ מאוד לבדוק גם און 

ליין, בד"כ זה יהיה הרבה יותר זול ותמיד אפשר להחזיר. 

קניות און ליין

 מהר מאוד תראו שאפשר לקנות כמעט הכל באינטרנט ובחלק ניכר מהמכרים זה גם יצא יותר זול. 

הנה מספר אתרים מוצעים הרלוונטיים, לריהוט, מוצרי חשמל, ביגוד ועוד 

www.amazon.com

www.bestbuy.com

www.wayfair.com

www.overstock.com

www.target.com

באופן כללי מומלץ גם לחכות לתקופות הסיילים כמו למשל מתחילת נובמבר ועד כריסטמס. 

ניתן לבדוק ולרכוש ציוד משומש כמו מוצרי חשמל, רהיטים ועוד דרך ה Craigslist )מקביל ליד2 שלנו( באתר 

 .www.craigslist.org

בעיקר בתקופת הקיץ מוצעים למכירה תכולות בית במסגרת Yard Sale בבתים פרטיים. הפרסום על כך הוא 

בעיתונים ובשילוט בשכונות המגורים, לקראת ובמהלך סוף השבוע. מעבר לאירוע התרבותי המעניין אפשר 

למצוא ריהוט וציוד שימושי לבית במחירים סבירים.
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ייצוגיות – כללי עשה ואל תעשה
ואת  אותה  מייצגים  ולפיכך  הציונית העולמית  ומטעם ההסתדרות  נמצאים בשליחות של  הנכם  כי  זכרו 

מדינת ישראל, אנא התנהלו בהתאם. שימו לב כי במקרה של פניות וראיונות לתקשורת מכל סוג, ישראלית 

וזרה, יש לעדכן את צוות שליחות ההוראה בטרם הריאיון על מנת שנוכל לייעץ ולהנחות.

כמו כן, אנו מעודדים אתכם לשתף את העשייה והפעילות שלכם בעמוד וקבוצת הפייסבוק של שליחי 

ההוראה. 

והנורמות  הכללים  את  ולכבד  בנימוס  לנהוג  ובייצוגיות,  בכבוד  להתנהג  מצופים  אתם  השליחות  במהלך 

המקום אליו אתם מגיעים. מספר טיפים שיוכלו לסייע לכם בכך.   

דיוק בזמנים – לא מקובל לאחר לאף מקום. איחור = זלזול.  	

מאוד  	 הקפדה  ישנה  בכיתה,  הכללים  על  כולל  החוקים,  על  הקפדה   – לחוקים  ציות 

גדולה על משמעת.

מסיעים  	 ההורים  ובד"כ  עצמאים  פחות  והנערים  הילדים  לארץ,  בניגוד   – עצמאות 

ממקום למקום. 

נימוסין – חשוב בכל מקום להגיד תודה, בבקשה וסליחה.  	

טיפ – באמריקה נהוג להשאיר תשר לנותני שירות מכל סוג.   	

טלפון נייד – סגור בפגישות ולא מונח על השולחן. 	

שעון - במקום הנייד.  	

פוליטיקלי קורקט – התנהלות בהתאם ובנימוס  	

את  	 וכל אחד מבצע  למדרג התפקידים  רבה  יש חשיבות  בעלי תפקידים – בארה"ב 

תפקידו. 

הימנעו מנקיטת עמדה בסוגיות פנים קהילתיות. 	

מי  	 לדעת  אין  גם  לעולם  חיובית.  כתכונה  נתפסת  אינה  רכילות   – מרכילות  הימנעו 

מקושר למי ולאן האמירה שלך תגיע. 

שיח  	 לפרטיותם,  קנאים  האמריקאים  תנאי ההעסקה.  על  או  כסף  על  הימנעו מלדבר 

שכזה איננו לגיטימי בתרבות האמריקאית.
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אנשי קשר חשובים
הילה דרכלר | נציגת המחלקה לחינוך בצפון אמריקה | HillaD@wzo.org.il | 212.318.6100 |646.856.1509 )נייד( 

02.6202627 | Rotemy@wzo.org.il | רותם יהושע | מנהלת יחידת שליחות ההוראה

02.6202148 | shlomos@wzo.org.il | שלמה שדה | רכז הכשרות וליווי

02.6216394 | MalkaD@wzo.org.il | מלכי דן - ימיני | מנהלת תיק מיון ושיגור

212.339.6914 | NoaO@jafi.org | נועה אוסטרויל | אחראית על הויזות

רן כהן | קצין ביטחון צפון אמריקה | KabatNA@jafi.org | 212.339.6092 | 646.483.8049 )נייד(

אירוח

לא קופצים לבקר – חייבים להתקשר כדי לתאם לפני שקופצים.  	

מתנה למארחים – נהוג להביא משהו איתך כשאתה מתארח. אפשר להביא פרחים, יין,  	

לאפות פאי או עוגה. חשוב לא לבוא בידיים ריקות.   

להתעניין בילדים – חשוב לגלות עניין בילדים של המארחים. 	

לפרגן – למצוא על מה לפרגן! 	

לא מדברים על פוליטיקה – האמריקאים מאוד פטריוטים, אסור לבקר את מדיניות  	

הנשיא. בפרט שאתה אורח ומה אתה מבין...

קוד לבוש – לכל מקום יש קוד לבוש, כשמוזמנים גם לחברים קרובים כדאי לברר מה  	

קוד הלבוש. אפילו ללוויה יש קוד לבוש. אי הקפדה על קוד לבוש יכול להעליב את 

המארחים. 

השמצות – בישראל מקובל להעביר ביקורת, להשמיץ את המעסיק. באמריקה זה לא  	

מקובל. גם אם החברים לעבודה יצחקו אתך זה יכול להיגמר לא טוב.  

ביקורת – להימנע מביקורת. אם אין ברירה אז אך ורק בארבע עיניים. 	
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